
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 31.07.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  oraz  sprzętu
komputerowego dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o. o. (Znak Postępowania: 3521/2015)

 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984,
1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). Zamawiający przekazuje  treść
zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia:  

Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  i  sprecyzowanie  wymagań
dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne. 

Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:

„Zamawiający wymaga w pakiecie 1,5,6 materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub 
kompatybilnych zamienników o parametrach nie gorszych niż materiały oryginalne (spełniające 
kryteria m.in. minimalnej ilości stron, jakości druku) - fabrycznie nowe.
Zamawiający dopuszcza składnie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, 
spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty 
wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów 
uszkodzenia, w oryginalnych, nie noszących znamion otwierania opakowaniach producenta oraz z 
widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie 
zabezpieczenia szczelności zbiorników. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt 
kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych 
(pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zmawiający żąda następujących dokumentów:
1) Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały firmowe, na których będą zawarte 
wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych w Pakiecie 6 i Pakiecie 7 materiałów 
eksploatacyjnych, potrzebne do sprawdzenia ich wydajności oraz parametrów sprzętu oferowanego w 
Pakiecie 4 poz. 4”.



Zapis  umieszczony  przez  Zamawiającego  informuje,  jakich  dokumentów  do  materiałów
równoważnych  oczekuje.  Brak  dokładnego  określenia  w  zakresie  złożenia  konkretnej
dokumentacji,  wskazującej  parametry  zaoferowanych  materiałów równoważnych umożliwia
wykonawcom  zaoferowanie  produktów  posiadających  jedynie  minimalne  parametry
jakościowe. Uniemożliwia to Zamawiającemu, jak również innym oferentom biorącym udział w
postępowaniu,  zweryfikowanie  ofert  na  etapie  ich  oceny  i  rozpatrywania  pod  kątem
równoważności  z  materiałami oryginalnymi,  spełniania  norm wydajności  oraz prawdziwości
złożonego oświadczenia woli, jakim jest oferta. 

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów
potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.:

-  Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla
tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC
24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot
niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane
przez normy ISO/IEC elementy tj.

Średnia ilość wydruków
Odchylenie standardowe
Dolna granica przedziału ufności (90%)
Data testowania
Liczba testowanych kaset
Liczba kaset użytych do obliczeń
Typ kasety
Czy stosowano procedurę wstrząsania
Tryb drukowania
Liczba urządzeń użytych w teście
Użyty nośnik
Format papieru
Orientacja podawania papieru
System operacyjny
Oprogramowanie
Wersja sterownika drukarki
Wersja strony testowej
Kody testowanych wkładów
Numery użytych urządzeń
Temperatura
Wilgotność
sposób połączenia komputera z testową drukarką
Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.



Istnieje  duże  ryzyko,  że  materiały  nieposiadające  takich  dokumentów a  jedynie  wydruki  z
katalogów  lub  foldery  reklamowe  nie  będą  spełniały  wymagań  bezawaryjności  i  jakości
wydruku, co w perspektywie może spowodować utrudnienia w realizacji umowy podpisanej z
wykonawcą  oferującym  takie  materiały  oraz  utrudnienia  w  pracy  Państwa  placówki,  np.
powtarzające się  reklamacje, naprawy sprzętu etc. Wydruki reklamowe z katalogu nie muszą i
często  nie  zawierają  zweryfikowanych  danych  i  nie  są  tak  dokładnym ,  miarodajnym jeśli
chodzi np. o wydajność, dokumentem jak raport z testów.       

     Powyższe  dokumenty,  w  przypadku  zgody  na  wymóg  ich  złożenia,  pozwalają
Zamawiającemu  ocenić  jakość  i  wydajność  tych  produktów  w  porównaniu  z  materiałami
oryginalnymi, a także ich kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego
w  postaci  oferowania  produktów  odpowiedniej  jakości  oraz  zgodność  zaoferowanych
materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

Wprowadzenie  wymogu  złożenia  dokumentów  również  powoduje  niezłożenie  oferty  przez

nierzetelnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów

niezgodnych z wymaganiami.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  raporty  z  testów  wydajności  jako  informacje

potwierdzającą wydajność materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający jednocześnie modyfikuje zapis par. V pkt 5 SIWZ następująco:

„W celu potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego,

zmawiający żąda następujących dokumentów: 

Katalog  lub  kopie  tych  stron  katalogu lub  inne  materiały  firmowe,  na  których  będą  zawarte  wyczerpujące

informacje dotyczące oferowanych w  Pakiecie 5, 6 materiałów eksploatacyjnych, potrzebne do sprawdzenia ich

wydajności  oraz  parametrów  sprzętu  oferowanego  w  Pakiecie  4  poz.  7  oraz  Pakiecie  7

(oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację pakietu i pozycji której dotyczą)

Z poważaniem


